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LĪVĀNOS 

Medību koordinācijas komisija 
SĒDES PROTOKOLS NR.1 

2020. gada 3. jūnijā          plkst.13:00  

Sēdi vada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja G. Vaivode  

Sēdē piedalās komisijas locekļi:  
- Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis – Viktors Friliņš, 

- Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis –Aldonis Utināns, 

- Biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis- Ramiss Aļijevs 

- Sēdē nepiedalās komisijas locekļi:  
- Valsts meža dienesta pārstāvis – Pēteris Kalvišs Soida; 

-  Lauku atbalsta dienesta pārstāvis- Arnis Griboniks, 

 

Sēdē piedalās: Medību kolektīva “Mednis” vadītājs …, zemes īpašnieks … 

Protokolē: G. Vaivode 

Komisijas sēdes darba kārtība:  

1. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. 

2. 2020. gada 26. jūnija … iesniegums par nekustamajā īpašumā, uz zemes gabala ar kad. 

Nr…. medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. 

Komisijas priekšsēdētājs pasludina sēdi par atklātu. Informē par darba kārtību.  

 

1.§ 

 

Par komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi 

par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 

prasībām, kā arī  pamatojoties uz Līvānu novada domes Medību koordinācijas komisijas 

nolikuma 4.p. komisija vienbalsīgi nolemj: 

Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Valsts meža dienesta pārstāvi – Pēteri 

Kalvišu Soidu. 

 

2.§ 

 

Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem 

 

Izskatot 2020. gada 21. jūlija … iesniegumu par Turku pagasts, Līvānu novads, 

zemes. gab. nosaukums … medījamo dzīvnieku (meža cūku) nodarītajiem postījumiem (uz 

zemes gabala ar kad. Nr. …), aptuveni 0,59 ha un 0,70 ha platībā, kur medību tiesību lietotājs 



ir m. k. “Mednis”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 

„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju 

komisijām” 8., 14.punktu, komisija vienbalsīgi nolemj: 

 

1. Uzdot par pienākumu zemes īpašniekam (…) nodrošināt papildu aizsardzības pasākumus 

pret medījamo dzīvnieku postījumiem; 

2. Uzdot par pienākumu medību tiesību lietotājam m.k. “Mednis” pastiprināti medīt 

medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu teritorijā (uz zemes gabala ar kad. …). 

3. Iedzīvotāju informēšanai ievietot informāciju vietējā pašvaldības mājas lapā. 

4. Lēmuma eksemplāru nosūtīt Valsts meža dienesta Latgales virsmežniecībai  un medību 

kolektīva “Mednis” vadītājam …. 

 
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 26.maija 

noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju 

komisijām” 17.punktu, lēmumu ir tiesības apstrīdēt Līvānu novada  domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

Sēdi slēdz             plkst.13:30 

  

Sēdi vadīja                                                                                               G. Vaivode 

 

Sēdi protokolēja                                                                                  G. Vaivode 

 

 


